NIL ‘corona protocol’ examens
1. Uitgangspunten
- Veiligheid cursisten, personeel opleidingsinstituut en NIL-examinator staan te allen tijde voorop.
- Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor alle betrokkenen.
- Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
2. Hygiëne en veiligheid
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
• Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Bij voorkeur is er een routing uitgezet in
het gebouw
• We wassen onze handen vaak en goed
• We schudden geen handen
• We hoesten en niezen in onze elleboog
• We zitten niet aan ons gezicht
• Examenkandidaten blijven thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius
De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de examenlocatie
beschikbaar is:
• desinfecterende handgel
• zeep
• papieren handdoekjes
Zorg dat de regels zichtbaar zijn voor cursisten en de examinator.
3. Theorie lokaal
•
•
•
•
•

Zorg dat deuren van lokalen en looproutes open blijven staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te
worden. Zorg er wel voor dat het theorie-examen in een stille ruimte wordt afgenomen.
Zorg dat de tafels en stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar staan.
De examinator legt de theorie-examens alvast klaar voordat de cursisten het lokaal binnen komen.
Als de cursisten klaar zijn laten zij het gemaakte werk liggen en verlaten het lokaal.
Als alle cursisten het lokaal hebben verlaten neemt de examinator de examens in.

4. Praktijkruimte
•
•
•
•

1 cursist per lasbox.
Leerlingen beschikken over eigen laskap en handschoenen.
Bij vragen aan de examinator enkel met lashelm voor, met een mondkapje of gelaatscherm danwel op
gepaste afstand van elkaar (1,5 meter).
Bij voorkeur wordt het stempelen van de werkstukken gedaan op een tijdstip wanneer er geen of
weinig activiteiten zijn in de lasschool.

De examinator heeft het recht om geen examen af te nemen als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.

